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Önkiszolgáló étterem

Étek, ami nem vétek

Salátabár állandó 

kínálat

490 Ft

690 Ft

Street food ételek 990 Ft

550 Ft

390 Ft

Állandó palacsintáink 690 Ft

Heti saláta ajánlat 690 Ft

890 Ft

990 Ft

890 Ft

590 Ft

990 Ft

990 Ft

Vega ételeink 990 Ft

Hagyományos ételeink 890 Ft

Házi desszertek 490 Ft

490 Ft

890 Ft

790 Ft

ÁRAK

Óriás hamburger, házi húspogácsával, klasszikus körítéssel

glutén-, laktózmentes

Grill választék

Heti wok és serpenyős 

ételeink

Heti street food ételeink 990 Ft

Görög fetás, olivás csirkefalatok

gluténmentes

Marhaapró angol zellerrel, édes mustárral ragunak főzve

glutén-,tojásmentes

ÁRAK

Heti palacsinta ajánlat

Állandó köreteink

Kávékrémmel töltött palacsinta édesítőszerrel

gluténmentes

Lekváros, mazsolás-túrós, kakaós, csokis, fahéjas, sajtos-tejfölös

glutén-, tej-, laktózmentes

Mangalica sonkás,gombával  töltött palacsinta tejföllel locsolva

glutén-, laktózmentes 

Diókrém édesítőszerrel 

glutén-,tojásmentes

Csülökpörkölt malachússal

glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes

Kókuszos joghurtkrém karamellel

 glutén-,laktóz-, tojásmentes

Friss zöldségek, saját készítésű öntetekkel, desszert tányéron, vagy tálkában 

választható a hűtőpultból

glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

Cukkini talpon csőben sütött zöldség ragu

glutén-,tojásmentes

Napi rizs köretünk, zöldséggel, gombával, tojással, petrezselyemmel megbolondítva, 

párolva, vagy pirítva

390 Ft

Tésztafélék, metélt, penne, fusilli, makaróni a napi főételtől függően 

glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

Grill, vagy kemencés zöldségek, párolva, vagy sütve

glutén-, tej-, laktóz-, tojásmentes

Dijoni mustárral pácolt sertés flekken

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK

Csirkemell korianderes bundában

glutén-,laktóz-,tejmentes

Napi burgonya köretünk, sülve, főve, petrezselymezve, párolva, fűszerekkel ízesítve a 

napi főételeinkhez igazítva

Főtt császárhús rostlapon sütve

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Grillezett kecskesajttal töltött buci

gluténmentes

Kecskesajtos burger

gluténmentes

HETI AJÁNLATUNK

Amerikai káposztasaláta

glutén-, laktózmentes

BBQ oldalas

glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes
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Hétfő Kedd

Napi leves 390 Ft
Kerti  zöldborsóleves

glutén-, laktóz-,tej-, tojásmentes

Cseresznye leves 

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Lencsés mustáros malacleves

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Lebbencs leves füstölt császárhússal

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Tejfölös zöldbabfőzelék

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Finomfőzelék

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Zöldséges szárnyas rizottó

glutén-,laktózmentes

Zöldbabos sertésapró petrezselymes 

burgonyával

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Kerti zöldborsóleves

glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Cseresznye leves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Zöldséges szárnyas rizottó

glutén-,laktózmentes

Zöldbabos sertésapró petrezselymes 

burgonyával

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Sült virsli steak burgonyával

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Zöldbabaos sertésapró petrezselymes 

burgonyával

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Tejfölös zöldbabfőzelék sült kolbásszal

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Tilápia sajtbundában jégsalátán

gluténmentes

Fogyi ételünk 990 Ft

Narancsos csirkecombfilé madársaláta 

ágyon,rizzsel

glutén-,laktóz-tejmentes

Görög fetás olivás csirkefalatok rizzsel

gluténmentes

Házi desszertek 490 Ft
Meggyes francia piskóta

glutén-,laktózmentes

Almás rétes

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

750 Ft

Napi menü 2 fogásos

Gyerek menü 2 fogásos

ÁRAK

990 Ft

NAPI AJÁNLATUNK

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 

www.facebook.com/szederindaetterem Jó étvágyat kívánunk! 1091 Budapest, Üllői út 149



Tavaszi étlap

2018.03.19. - 03.23.

Önkiszolgáló étterem

Étek, ami nem vétek

Szerda Csütörtök

Napi leves 390 Ft
Zöldséges spanyol paradicsomleves

glutén-,laktóz-,tej-, tojásmentes

Brokkoli krémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Marhahúsos szoljanka leves

glutén-,tojásmentes

Káposztás bableves füstölt hússal

glutén-,laktóz-,tej-,tojásmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Medvehagymás zöldborsófőzelék

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Joghurtos tökfőzelék

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Malachúsos rakott kel

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Vadas marhatokány tésztával

glutén-,tojásmentes

Zöldséges spanyol paradicsomleves

glutén-,laktóz-, tej-,tojásmentes

Brokkoli krémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Malachúsos rakott kel

glutén-,laktóz -, tojásmentes

Vadas marhatokány tésztával

glutén-,tojásmentes

Malachúsos rakott kel

glutén-,laktóz-, tojásmentes

Sajtos tejfölös tészta

glutén-,tojásmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Sült csirkegombóc török öntettel rizságyon

glutén-, laktóz-tejmentes

Bakonyi csirkemellfilé snidlinges 

burgonyával

glutén-,laktózmentes

Fogyi ételünk 990 Ft

Gőzölt marhaszelet torma mártással 

ruccolán

glutén-, tojásmentes

Korianderes csirkemell, uborkasalátán

glutén-,laktóz-,tejmentes

Házi desszertek 490 Ft
Szilvás rácsos pite

glutén-, laktóz-, tejmentes

Diós nudli édesmártásban

glutén-,laktózmentes

ÁRAK

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 

+

Napi menü 2 fogásos 990 Ft

Gyerek menü 2 fogásos 750 Ft
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Péntek Szombat

Napi leves 390 Ft
Eperkrémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Napi húsos leves
490 Ft

690 Ft

Mexikói pulykaraguleves 

glutén-,laktóz-,tejmentes

Napi főzelékünk 490 Ft
Ceruzabab főzelék

glutén-,laktóz-,tojásmentes

Hagyományos ételeink 890 Ft
Gombócos káposzta 

glutén-,laktóz-,tejmentes

Eperkrémleves

glutén-,laktóz-,tojásmentes

 Gombócos káposzta 

glutén-,laktóz-,tejmentes

Sült kolbászka ketchuppal

glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Wellness ételünk 990 Ft
Cukkinis lecsó

glutén-,laktóz-, tej-, tojásmentes

Fogyi ételünk 990 Ft

Fokhagymás padlizsánnal sült tilápia 

zöldséges rizzsel

glutén-, laktóz-, tej-, tojásmentes

Házi desszertek 490 Ft
Rizskoch gyümölcsvelővel

glutén-,laktózmentes

Szavazni lehet heti kedvencre a 

http://szederindaetterem.hu/szavazas/ 

oldalon

Szavazni lehet heti kedvencre a 

http://szederindaetterem.hu/szavazas/ 

oldalon

ÁRAK NAPI AJÁNLATUNK

Fél adag leves ízlés szerint a napi választékból 

Napi menü 2 fogásos 990 Ft

Gyerek menü 2 fogásos 750 Ft
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